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PEDAGOGICAL SECTION 
Bulletin V, February, 1922 

Devoted to the Interests of the Teaching of Scandinavian Languages in America 

nAgra av svArigheterna vid undervisningen 
i nordiska sprak har i landet 

Det bor fr&n borjan sta klart for oss alia, att om vi skola 
hava f ramg&ng i vart arbete for Skandinaviens kultur har i v&rt 
land, maste vi se till, att de nordiska spraken vinna burskap 
vid v&ra skolor, ty om detta icke sker, kunna vi forst som sist 
lamna faltet. 

Men nu ar det ett ledsamt faktum, att man vid undervisnin- 
gen i dessa spr&k motes av atskilliga svarigheter. Den forsta av 
dessa torde trada fram, da det galler att hos de unga vacka ett 
tillborligt intresse. 

Vadan kommer da denna svllrighet - denna intresseloshet? 
Grunden hartill ar i de fiesta fall att finna i hemmet, ty den 
riktning, som barnets tankar ik dar, foljes merendels senare i 
livet. Och huru ofta intraffar har icke just det sorgliga for- 
h&llandet, att i hemmet alls ingenting gores for att vacka in- 
tresse for det, som hor Skandinavien till; ja, m&ngen fader och 
moder tala med ringaktning darom, och - "applet faller ick 
l&ngt fr&n tradet." Huru ilia handla ej s&dana foraldrar mot 
sina barn! I hemmet kunde dessa utan ringaste sv&righet in- 
hamta kunskap i ett av de skandinaviska spr&ken, och detta 
icke till skada utan tvartom till gagn for landets spr&k. Nar 
barnen senare Ik ogonen oppna for darskapen i en dylik ringakt- 
ning, huru ik de ej dyrt betala sina m&lsmans forsumlighet! 
Men hos flertalet har hemmets nivelleringsarbete burit rika 
frukter, och det ar ofta ett otacksamt gora att soka vacka till 
liv ett intresse, som hemmet salunda nara nog forkvavt. 

Vad som galler hemmet, galler ocksd samhallet s&som ett 
helt. Enligt Minnesotas skollagar aga vi skandinaver rattighet 
till en timmes undervisning om dagen i v&ra faders spr&k i de 
publika skolorna. Dock ar det annu ytterst ik, som hittills 
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begagnat sig av denna rattighet. I m&nga samhallen av over- 
vagande skandinavisk bef olkning och av skolstyrelser av s& gott 
som uteslutande skandinaviska medlemmar saknas dock p& 
lasschemat de nordiska spraken. Detta ar ett sorgligt for- 
h&llande, som vittnar om en djupgaende brist pa intresse for det, 
som sarskilt hor dent till, vilka hava sitt ursprung fran hoga 
norden. Och vad som galler vara "graded schools," galler 
ocksS, v&ra "high schools. " 

VarpS, beror denna intresseloshet? I forsta rummet p& 
bristande kunskap i allt, som ror egna skandinaviska f 5rhlllan- 
den. Detta forst och framst hos m&lsmannen och s&som en 
naturlig foljd sedan hos de unga. De skandinaviska fdlken - 
kanske framst svenskarna - hava alltid haft en benagenhet att 
underskatta det egna och s&som en foljd darav overskatta det 
frammande. Allt, som bar utlandsk pragel, anses av storre 
varde an det inhemska, och foljaktligen tager man vanligen 
mera kannedom om det forra an det senare. Handlar man si i 
sjalva hemlandet, vad kan man vanta av stamforvanterna pi 
denna sidan Atlanten? Av alia arv frlln fadren synes detta 
bliva bast tillvarataget av vira skandinaver har i landet. 

Huru skall man d& kunna vacka det erforderliga intresset 
for det skandinaviska? Helt enkelt genom att taga bort okun- 
nigheten, som just fostrar intresselosheten. S&ledes bort med 
okunnigheten om de nordiska tingen hos nordborna har i 
landet! Fa barnen och ungdomen en verklig kannedom om vad 
det betyder att harstamma fr&n hoga norden, skall nog intresset 
vakna till liv. Vart yngre skandinaviska slakte g&r har ofta 
med den forestallningen, att det snarare ar en skam att har- 
stamma fr&n skandinavien an en heder, och darfor blyges man 
ofta for sin harkomst och ser ned pa det sareget nordiska. 
Men har kunna stundom underverk goras. De unga ha i 
allmanhet ett oppet sinne for allt, som verkligen ar av varde, 
och nar de ik lara kanna det vardefulla i nordisk natur och 
nor disk historia, skola de nog ik ett andrat sinne och med stolthet 
framh&lla sin skandinaviska harkomst. 

L&t l&rjungen vandra med sin larare genom de skandinaviska 
landerna och sk&da dessas harliga natur, vare sig den uppen- 
barar sig i Norges storslagna fjall, Danmarks bordrika slatter • 
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eller Sveriges m&ngfaldigt omvaxlande naturscenerier. Under- 
visningen i Nordens geografi bor darfor mycket tidigt komma in 
pS, lasschemat. Vi svenskar hava en fortrafflig bok, "Nils 
Holgersons underbara resa genom Sverige," forfattad av Selma 
Lagerlof, svenska folkets ryktbaraste forfattarinna. Genom 
denna bok fa skolbarnen en levande kunskap om sina faders 
land. Och jag antager, att vara norska och danska broder aven 
hava lampliga geografiska lasebocker for sitt yngre slakte. 
AlltsS,: kannedomen om sjalva landerna i norden ar den krafti- 
gaste hafstangen, da fraga blir att upparbeta intresset for vad 
som ar skandinaviskt. 

Far detta efterfoljas aVettJliffullt studiunTav folkens oden, 
d. v. s. deras historia, skall nog intresset allt mera livas. Och 
galler det historia, kan nordbon i sanning kanna sig stolt. Ty 
fa folk kunna uppvisa en arorikare historia an de nordiska, vare 
sig vi g& tillbaka till vikingatidens stordad, medeltidens riddar- 
liv, eller vi folja med nyare tidens bragder pa stridens eller 
fredens fait. Finner ungdomen, att de folk, fr&n vilka den leder 
sitt ursprung, inte behova att trada tillbaka for nagon annat - 
att dessa tvartom gS, i spetsen pa hart nara alia omriden - d& 
betvivlar jag ingalunda, att dess hjarta skall klappa varmt for 
allt, som raknas Norden till. Da skall ocksa fadernesprakets 
studium bliva kart; da skola de unga lustvandra i litteraturens 
rika blomsterg&rdar; dk skall det rika arvet fr&n fader na 
v&rdas med pietetsfull omsorg. Ungdomens entusiasm skall 
hava en helsosam inverkan pa de likgiltiga hemmen. 

En annan svarighet, som sammanhanger med namda brist 
pa intresse, moter lararen i det sakf orhallandet, att studiet av 
n&got av de nordiska spraken for flertalet av var skandinaviska 
ungdom saknar sa att saga nyhetens behag. Det obekanta har 
alltid en saregen dragningskraf t - detta galler aven sprakstudier. 
Tyska eller franska, latin eller grekiska aro idel nya ting, och 
detta bidrager i sin man att vacka intresse for saken. Men 
manga av vara egna ungdomar tro sig kunna sa pass norska, 
danska eller svenska, att de forhalla sig ofta likgiltiga infor ett 
fortsatt studium av namda sprak och darfore ej sallan underlita 
att upptaga detsamma i sitt skolarbete. Men hari gor var 
ungdom naturligtvis ett stort misstag. Nast engelskan torde virt 
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s. k. modersmal ligga oss narmast och vara av storsta betydelse 
t. o. m. i det rent praktiska livet, atminstone har i nordvestern. 
Har galler s&ledes att fa intresset sa pass vackt, att de unga 
borja studera fadernas spr&k; och min erfarenhet ar, att om de 
blott form&tts borja, de utan vidare fortsatta, och m&ngen, som 
kommit till skolan med ringaktning for sitt fadernespr&k, har 
under ett djupare ingaende i detsamma ofta blivit mest entusi- 
astisk. 

En tredje svarighet, som vi larare ha att kampa med, harror 
sig fr&n de olika grader av kunskap i spraket hos medlemmarna 
i samma klass. Sa ar icke forh&llandet vid undervisningen i 
de s. k. frammande spr&ken. Alia larjungarna utg& fran samma 
forutsattning, d. v. s. de aga alls ingen kunskap i dessa spr&k. 
Detta underlatter arbetet for lararen, vacker ungefar samma 
intresse hos eleverna, och arbetet kan darfore fortgi, med en i 
det stora hela lika utveckling hos dem alia. 

Med v&ra skandinaviska ungdomar ter sig saken helt annor- 
lunda. Dessa komma till klassen med ytterst olika forutsatt- 
ningar. Somliga ha alls ingen kunskap i spraket; andra ha en, 
om ock ringa, kannedom av amnet i fr&ga, och ater andra aro 
kanske tamligen val hemmastadda i sitt s. k. modersmSi. Huru 
nu kunna forlika sa manga olika kunskapsmatt i en och samma 
klass? Huru forhindra, att icke de mindre forsigkomna finna 
undervisningen allt for sv&r, under det att de mera forsig- 
komma finna den allt for latt? Huru forhindra faran av missmod 
hos de forra och likgiltighet hos de senare? Huru undvika att 
gk for langsamt eller for fort? Har tages sannerligen lararens 
hela form&ga i f ullt ansprak, dk det galler att forlika dessa olika 
element. Det basta sattet ar naturligtvis att dela klassen i olika 
avdelningar, sa att varje avdelnings medlemmar ik ungefar 
samma m§,tt av kunskap i amnet. Dar detta kan ske, har man i 
det stora hela overvunnit sagda svarighet. Men dar en dylik 
klassificering ej kan ske, ikx man soka gora sa gott man kan uti 
en sv&r sak. Har torde den gamla regeln "om den gyllene 
medelv&gen" med for del kunna tillampas. 

De skandinaviska sprikens studium i v&ra skolor ar av 
jamforelsevis sen datum, och darfore framtrader - s&som en ny 
sv&righet - bristen p& lampliga larobocker i bjart dager. Det 
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kraver l&ng tid och ett t&linodigt arbete, innan man kan Ik val 
utarbetade laro- och lasebftcker i ett sprak - framforallt gram- 
matik och ordbocker. Aven lamplig litteraturlasning ar ingalun- 
da alltid latt att finna, ty f or'mindre f orsigkomna klasser fordras 
goda f orklaringar och goda^ordbocker. Vad svenskan betraffar, 
har p& senare tiden en valkommen livaktighet yppat sig med 
syfte att forminska denna brist p& lampligt undervisnings- 
material, och om jag kanner vara skandinaviska broder ratt, sa 
ligga de nog inte pa latsidan i denna viktiga sak. 

Men trots detta synbara intresse hos v&ra ledande pedagoger, 
tager det dock tydligen tid, innan vi na upp till vad exempelvis 
tyskan erbjuder i form av nodiga larobocker: och under tiden 
f&r den nuvarande generationen av larare och larjungar brottas 
med denna svarighet; en annan generation - hoppas vi - skall 
genom vart arbete kanna den mindre, ja kanske inte alls. 

Annu en annan sv&righet torde till slut namnas. Denna 
uppkommer darigenom, att undervisningen i de skandinaviska 
spraken borjas i allmanhet for sent i vara publika skolor. Ytterst 
ik "graded schools" ha nagot av dessa sprak pa sitt lasschema, 
och detta ar hogeligen att beklaga, ty just har - i de lagre 
klasserna - ar man mest mottaglig for spr&kstudium. Nu 
daremot vantar man, tills man kommer till hogskolan, men det 
hander ocksll of ta, att man vantar, tills man kommer till college. 
Aven om de unga som barn fatt lara sig sprlket i hemmet 
n&got sk nar, ha de dock hunnit glomma bort en stor del under 
hogskoletiden - dk ju spriket fUtt ligga i lagervall, och engelskan 
har f&tt intr^nga i fadernesprakets b&de ordforrid och uttal. 

Tiden medgiver ej ett fortsatt omnamnande av andra 
sv&righeter, vadan det sagda ma vara nog. Jag onskar blott 
tillagga, att vi, som intressera oss i de skandinaviska spraken 
och den skandinaviska odlingen, ingalunda bora lata dessa och 
dylika sv&righeter gora oss missmodiga uti v&rt dryga arbete, 
utan att de snarare bora sporra oss till annu storre anstrangnin- 
gar uti v&r vandring fram&t pS. den vag, som leder till det hoga 
milet: en allt battre insikt i och forstaelse av de sprak, som 
oppna dorrarna till Nordens rika andliga skattkammare. 

Gustavus Adolphus College K. A. Kilander 
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